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, . ■ • Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos visų skyrių delega-
" tai,atstovaujantieji daugumoje Europos-savanorius darbininkus,-susi
rinką Gt.Cumberland all,Bryanston St.,Marble Arch,London,W.1.1947 m 
lapkričio mėn.22. .ir 23 d.d,, vienbalsiai, priėmė sekančio turinio re
zoliuciją ir įgaliojo žemiau pasirašiusius' atkreipti 
sekantį!. - <; ; = ;■" ■ „- /' ’

Mes imame dėmesin! - - "p, ’/
. -...-Labai, rimtą.-.-.ekonomine^padėtį šiuo laiku,kurion ne dėl save 

kaltės šio krašto-gyventojai pakliuvo.:
? Jo Didenybės valdžios pastangas sekti-liberališką ir demo- 

Ąkratišką- .politiką,’tiek-namie., tiek, užsienyjevir, atsižvelgiantį į ne- 
...pagrįstus apkaltinimus.į.ate.ihančius -iš' tą...valstybių, kurios ■ pačios 

yra kaltos nežmoaiškiausiu elgesiu. įJ;.:
■- Valdžios užimtą.padėtį,kuri rodo daug, simpatįjų^ir■ pagalba- 

- . Eutopos„išvietintiems asmenims,leisdama atvykti į šį-kraštą ir du'~ 
dama pa stogą, maistą ir darbą, tuo. sudarydama jiems .galimybę vėl.pro-

■ dėti civilizuotą gyvenimą,;" ■ -. . ■ ; ;
■ y ■ Mes šiuo pažadamo Jo Didenybės ■ vjriaūšybėi savo lojalią ir
•••■• įnoringą pagalbą atstatymo’darbui, namie ir atstatymui pastovios ir

; i demokratiškos taikos .pasaulyje.Giliai užjausdami šio ^garbingo kraš
to žmones tuose • sunkumuose-,kuriuos jie turi pakelti,po tokių didelių 

' .aukų apgynimui laisvės-^ir civilizacijos,mes esamo pasiryžę daryti 
■viską,ką tik pajėgsime,pagelbėti Britų tautai.: jos dabartiniuose sun-

■ .-k-umuose ir savo-, sunkiu darbu padarysimo.'mūsų.'kuklų įnaįą šio
;krašto gerbūviui. -'j'.-

■ ■ ą - Sveikindami Jo Didenybės valdžios pastangas palengvinti 
Lietuvos žmonių nelaimę,leidus, persikelti į Didžiąją Britaniją,mes 
.-širdingai prašome .Jūsų,Pone,panaudoti savo įtaką ir pagreitinti 
įsileidimą šeimų į Jungtiną Karaliją tų E.V,W.,kurie jau čia yra

■; istvyką-į - A. A~...,;.■ ’ fr?:\Į : į-'■ ...’ ' r’. , - ;vr’"77.:' ■
; Tuo pat laiku, mes: negalime praeiti nepaminė ją mūsų tėvynė si

Lietuvos, likimo ir mūsų brolių bei,, seserų namie,kurie kaipo bruta- 
: lįos .ir neišprovokuOtos, agrešį jos aukos, dabar kenčia neapsakomus 
: sunkumus' po p'ačia. istorijaje žiauriausia priespauda,kurią neša

. Sovietų Rusijos slapto ji poli či ją,-J?.--;.;:. .
; ; -i ' -: ' k' -- . •
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Mes.prašome Jo-Didenybės valdžią ir šios demOkrątį jos . gyvei 
_ j paremti mus mūsų reikalavime atstatyti'Lietuvos ’ ' 
klaūsomybę, kuri jai teisėtai priklauso. '■ ...
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UŽSIIMI0 REIKALŲ MINISTERIAI MEGALI SUSITARTI
■ Molotovas nekantrauja dėl įvykių-Prancūzijoje.Shunanas reikalauja 

griežtų priemonių prieš komunistus.- '
Per-savaitę laiko užsienio reikalų ministeriųkonferencija 

. ■ _. absoliučiai nieko ,nenuveikė.įvairūs. pasiūlymai^ buvo-vieno--ar kito
' mįnisterio atmesti, ir prie kompromiso nebuvo galima prieiti.Kaip 

ir per-ankstyvesnes konferencijas Sovietų Rusija veda vienokią po 
litiką.o D.Britanija, JAVjir Prancūzija kitokią.Skirtumai-yra per 
deli.kad būtų galima susitarti.Svarbiausia yra tai,kad Sovietų Ru 
sija.neturi jokio noro;susitarti<ir tik vilkina laiką,kol kitiems 
išsibaigs kantrybė ir konferencija iširs.Kol nėra susitarimo,kol i 

■ ropa brenda vis į didesnę suirutę,tol Rusijai dirva yra palanki.
Yra ir kitų priežasčių,dėl-kurių Molotovas delsia laiką ir 

nekantrauja i įvykiai Prancūzi jo-je ir Rytų Europos Federacijos sud 
rymas,Jeigu komunistams Prancūzijoje pasisektų paimti valdžią tad 
Molotovas galėtų gerai pagrįsti savo reikalavimus,Prancūzijoje Sh
mano vyriausybė jau perėjo į ofenzyvą,ir komunistai nevisada~gali 
savo planus įvykdyti.Streikuoja apie du milijonai darbininkų,kuri 
reikalauja didesnio-atlyginimo,ir ūkinis gyvenimas yra labai suar 
dy ta s. Komunistą i imasi-ir sabotažo, išardydami geležinkelių bėgius, 
elektros laidus ir pan.Premjeras smarkiai puolė komunistus,kaipo 
svetimos vyriausybės agentus, ir vyriausybė pareikalavo iš parlame! 
to suteikti jai nepaprastų įgaliojimų kovai su streikuojančiais.! 
jų pažymėtini yra šio L. sumobilizuoti dar 80.000 naujų kareivių pol 
ei jai sustiprinti; įvesti įvairias bausmes (iki 5 metų kalėjimo ii 
£1000 pabaudos)tiems,kurie streikuoja,sabotuoja ar grąsinimais,me
lagingų žinių skleidimu ar jėga neleidžia kitiems dirbti.Komunist: 
smarkiai kovojo prieš tokius vyriausybės reikalavimus,bet po 35 V 
landų nepertrauktu debatų,vyriausybės įstatymas praėjo.Už balsavo 
408 atstovai,pries - 184.Debatai dar tebeeina parlamente dėl kitij 
priemonių krizei nugalėti.
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t Komunistai gerai.'žino, todjie'laiko uozot turį,ir kad jei jie
^praleis šią progą,kita tokia“gali neateiti .Mat greitai Marshallio 
" ”pianas tikimasi bus priimtos Kongrese,ir teikiam Prancūzijai pa- - 

gelta užkirs komunistų planams kelią.Laikinos"pagalbos Prancūzijai, 
I^Nįfjaįlr'Austrijai įstatymas jau buvo senato 83 -balsais prieš 
6"buvo priimtas.Dabar jį svarsto Representantų Rūmai
...-rik.Nežiūrint didelių komunistų pastangų,"stebėtojai iš,Prancūzijos 
praneša,kad darbininkų;tarpe-kyla didelis nepasltenkininapkomunis
tais ir '.jų organizuojamais -streikais,Daug kur darbininkai nesilaiko 
paskelbtų streikų ir eina į'darbą,kur policija, pajėgia suteikti 
jiems užtenkamą apsaugą.Darbininkai taip-pat reikalauja slapto tai- 
savimo,darant ;nut'ar-i-nus streikuoti ar ne,nes per viešus baisa virius 
daugelis darbininkų tik iš baimės.balsuoja, >.- •

Vyriausybė rodo pasiryžimą ir stiprumą.,.kovo jant su, streikais 
Darbo ministeris tarėsi su streikuojančių vadais,ir padarė savo pa
siūlymus, kurie tačiau yra'žymiai mažesni už streikuojančiųjų reika
lavimus.Komunistai tačiau pa'reikalavo,kad prieš pradedant derėtis 
vyriausybė turinti atsisakyti'nuo ’jai■parlamente duotų įgaliavimų 
kovai su streikais; Vyriausybė?-. su-tuo nesutiko ir derybos su komunis
tais nutrūko.Socialistų prof.sąjungų vade nutarė derybas su vyriau
sybe ir toliau vesti. Komunistų, vadas Thorez grįžo iš.. -Maskvos. Pa ke
lyje jis buvo sustojęs Varšuvoje,kur jam-Lenkijos vyriausybė žadė
jo duoti Prancūzijos komunistams pagelbą,jei būtų reikalas;

Šiuo metu Rytų Europoje taip pat vyksta didelis diplomatinis 
' aktyvumas tarpe Rusijos satelitų su tikslu,manoma,sudaryti Slavų 

•,v Tautų Fed. raciją po Rusijo a'globa.Tokia Federacija būtų Rusijos,'at
sakymas Amerikai’į Mąrshall’io Blaną.Tito,nesenai'sugrįžo iš Bulga- 

’. rijos,kur jis pasirašė .su Dimitrova "amžiną draugiškumo ir vienin
gumo sutartį" ir ją užantspaudavo "brolišku bučkiu"-tarp Tito ir 
Dimitravo.Prieš tai Dimitrovas buvo nuvykęs, į Sochi,kur tarėsi, su 
Stalinu dėl Europos Federacijos,kurios.sostine butų Belgrade.Jugo- 
slavįjos-Bulgarijos sąjungat manom tus tokios Federacijds.branduo
liu, Šio mėnesio viduryje įvj-ksta Belgrade Kominformo posėdis.

v. ' NUTARTA PADALINTI PALESTINĄ
Žydai džiūgauja,Arabai nepripažįsta pedalinimo ir ruošiasi kovai.

JT pilnaties posėdyje 33 balsais prj.eš 13 priimtas pasiūly
mas Palestinos pa dalinimui. 10 tautų susilaikė i.nuo .balsavimo, jų tar- 
peD,Britanija. Už padalinimą balsavo JAV,Rusi ja ir Prancūzija.■

- . ** • *** , .5 . ’ ’ * •

1 ’ ..'Žydai, dėl to labai džiaugiasi, bet arabų tautos demonstratyviai 
pareiškė,kad jos tokio nutarimo nepripažįsta ir jį boikotuos.Jos ■- 

", ruošiasi kovai ir grą.sina vesti civilinį pasipriešinimą prieš Pa
lestinos padalinimą.Jos vėstančios įvairius- sabotažo aktus-,kad su- 

'■' trukdžius žydams įsteigti savo valstybę,Kaip toli..-tokie grąsinimai 
‘ ^ūs praktikoje įvykdyti - parodys ateitis.D.Britanija/.savo kariuome

nę? prižardėjo atitraukti iš Palestinos iki kitų metų :rųgpiūęio mėn. 
kada tvarkos palaikymas.pereis į .JTvkomisi jos'.;rantos.Į 'tą komis! ją 

' .išrinktos-šios valstybės;.Bolivija,Gckoslęvakitoų.anija,Ranana ir ’ 
•’Filipinai, Koki u būdu ta ^komisija .galės palaikyti tvarką Anglijos
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kariuomenei pąsįtraukus - niekas ,.^r ^nežino.Anglija; gi/gridž^aį, pa-" 
reiškė,kad ji jokiu būdu nesiims pareigos vieną jėga...Xyykdyj;X'Ph.-i.'f'.‘,. 
lestinos padalinimo į žydų ir arabų valstybes,neš --toks planas ...rietą . 
abiem tautom lygiai. priimtinas. ■- l‘ '1'''

‘ > > jp.,’ę. y; v ’
Palestinos žydai yra gerai 'organizuoti ir turi daugiau'ginklų... 

negu arabai.Arabai ir-bijo,kad žydai sudarę valstybę Pales finoje, tuo 
nepasitenkins ir pradės plėstis.Kitos valstybės esančios tuo'suin
teresuotos,Rusija labai norėjo Palestinos padalinimo.Tačiau nors įr 
Palestinos arabai yra silpnesni už žydus, jų jėga yra didelė,nes juos 
remia visos vidurinių rytų valstybes.Kaire eina tų valstybių pasita
rimai Palestinos klausimu. .

' Korespondentai. praneša, kad Palestina dabar, esanti,, kaip įT .kokie 
parako statinė,kuri tik ir laukia,kad kas ja padegtų.Kol Anglija 
laiko ten savo kariuomenę, didesnių susirėmimų manoma nebus,nors at
skiri užpuolimai ant žydų jau vyksta. r

(ds
Londonas,25.

Komunistų partijos atsto
vas W,G-allacher Parlamente už
klausė Darbo Ministerį dėl~Five 
hostelio,netoli Cowdenbath,Ško
tijoje, kur vietos darbininkai 
turėsią būti išvietinti tam,kad 
aprūpinus patalpomis Europos*. . 
išvietintus asmenis.P.Ministe- 
ris atsakė; "Ar tie ateiviai

jų laukia kasyklose,ir
asmenys,as negaliu pasakyti,bet 
darba
jie-negali eiti į kasyklas iki 
negaus gyvenamų patalpų hoste- 
lyje.“. _

V . ' _ ' • • '

Londonas, 27 .XI. -
Nuo Naujų Metų visi gele

žinkeliai Britanijoje, kurie 
iki šiol priklausė kelioms 
privačioms, bendrovėms,yrą na
cionalizuojami „■

Sovietų vyriausybė formaliaiiaq.korespondentas atpasakojęs šuva-
paprašė Prancūziją "pristatyti 
neatidėliojant į Sovietų Am
basada Paryžiuje’-’ 19 sovietų 
piliečių,kuriuos prancūzų val
džios organai suėmė.Prancūzi

jos vidaus reikalų.ninisteris apkal 
tino juos kišimusi į-Prancūzijos 
vidaus reikalus per dabartinius;ne
ramumus krašte.Jie turėjo būti iš
tremti į Sovietų zoną Vokietijoje. 
Sovietų protesto nota buvo įteikta 
Prancūzijos užs.reikalų ministeri
jai, kai Cannes policija suėmė gen, 
Vladimir’ą Postovskį,Sovietų Sąjun
gos piliečių Draugijos pirmininką.

JLOCl fA, VII* 3 l c

Irako Premjeras pareiškė,kad 
Arabų armijos yra'pasiruošusios ko
vai su didžiosiomis bei mažosiomis 
valstybėmis prieš Žydų valstybės 
steigimą Palestinoje."Tai yra gyvy-

Londonas,26.XI- .. ..
T“ Šios dienos lenkų dienraštis 

"Dzienaik .Polski” įdėjo ’platų D.B. 
Lietuvių S-gos suvažiavimo aprašy-

žįavimo priimtų rezoliucijų turinį, 
baįgiak'."Suvažiavimas kreipėsi į 
Britų tautą ir vyriausybę,prašydama 
paremti lietuvių' siekimus‘atstatyti 

| valstybės-nepriklausomybę,,į kurią 
■ Lietuva turi pilną teisę.” r1 ■
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jlinų pratęsė neribotam laikui. 
Į Neapolio uostą įplaukė JAV-bių 
titys. kreiseriai ir du naikintu
vą į;Lėktuvnešis ir kiti vienetai 
atvyksią kelių dienų laikotar- ■ 
.pyjCe- ' - ... ..

try 1 »

Nanking,-30 „XR- 1;'
’Charbine,komunistų valdoma- 

ne Mandžurijos mieste,įsteigtas 
tolimųjų rytų .’,’kominformąs’’,Kon- 
fpr'ęnci joje dalyvavo Sovietų Są- 
jungosjMohgoli jos, Korė jos ir Ki
nijos delegatai.Japonų komunis
tų partijos atstovas pranešė iš 
Tokio,kad japonų partijai nerei
kia jokios pagelios bei vadovy
bės iš užsienio, ’ '

3.Dvigubos bausmes už sabotažą 
ir ginkluotą smurtą*, prieš streikuo
jančius .. ,‘p •. ...

.; 4,Sunkios bausmės' agitatoriams 
spaddoje ir kalbose. :

...‘ž; 5/r-udj pat atleisti, iš tarnybos 
valstybės tarnautojus,nusikaltusius 
minėtiems potvarkiams. . )

■.-■ ' Komunistų partijos atstovai Par
lamente visais būdais kliudo praves
ti vyriausybės siūlomus nutarimus. 
Visame krašte vyksta streikai ir 
komunistai smurto,priemonėmis nelei
džia grįžti i darbą norintiems dirbti.

Londonas ,-3.XII.
Mr„H.Wilson'o vadovaujama Britų 

delegaciją šiandien išvyko į Maskvą 
tęsti prekybos derybų,kurios nutru-

—I— ■ I1^|» •. ■■■ T a-V ..uu*

Prancūzų komunistų partijos 
vadas Torez,kuris lankėsi Rusi- . 
joje ir tarė jo v svarbių po. s i tari- 
ių su Stalinu,Ždanovu ir kitais 
sovietų-vadais,grįždamas buvo ... 
sustojęs Lenkijoje ir. turėjo daug 
pasitarimų su lenkų-komunistais. 
Lenkijos vice-premjeras Gomulka 
pažadėjo, kad, kaip Rusi ja, taip 
it kiti kraštai su "liaudies de- 
lokratrja"padėtų prancūzų kornu- 
ilstams, jei kiltų kova .

raryzius,ou.ai.- ■
f" Prancūzijos ministeris pir
tininkas Shhuman pasiūlė Parla
mentui sekančias priemones,ko
pi ■ su negerovėmis krašte I
! į.Leisti mobilizuoti 80.000 
įtsarginių ir priskirti juos Vi
talis reikalų ministerio-žinion, 
toliui jos-sustiprinimui,tvarkai 
balai kyti. -.
I 2.,Kalėjino-bausmės nuo .6 mėn
Iki 5 metų ir piniginės baudos . 
tuo 1000 iki 500 tūks.frankų 
Iž’kli adymą. darbininkams atlikti 
lietis užduotą darbą.X

Atominės energijos komisijos , 
pirmininkas pranešė,kad JAV-ėse pra
dėta gaminti naujos rūšies atominis

Londonas,27 .
Kingsway Hall. įvyko Europos 

Laivės Lygos,kuriai pirmininkauja 
kunigaikštytė Atholl,susirinkimas 1 
pašvęstas komunizmo pavojaus klau
simui .Susirinkimui pirmininkavo Dar-;

Russell,žinomas rašytojas-filozofas 
ir visuomenės veikėjas,pasakė kalbą 
ir pasiūlė sekančią rezoliuciją; 
"Demokratijos naikinimas rytų Euro
poje yra dideliu pavojumi visos Eu
ropos taikai ir laisvei.Europos tai
kos ir laisvės neišgelbės nuolaidų 
politika,bet tiktai tvirtas nusista
tymas ginti visomis.jėgomis tos 
laisvės pagrindus."Po to kalbėjo 
visų trijų pagrindinių-politinių 
parti jų-Parlamento atstovai.
Berlynas,30.XI,-

Hidro-elėktros jėgainių, Ko
misija rekrutuos 2000 DP iš Britų 
zonos ir Austrijos.Bus imami sava- ? 
noriai, tarp--20-50 metų amžiaus ir
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Teheranas,25.XI J
Persi jos min.pirmininkas 

atsakė.cį Sovietų aribasuduria us 
notą,kurią pr. savaitų Sovietų 
vyriausybė Apkaltina- persus?/ 
laužant sovietų-pers’ų sutartis 
dėl naftos koncesijų,Atsakymo 
notoje yra pasakyta,kad naftos 
kone e si j ų at i davimui s ve t irisą - 
ličius .reikia. Persi jos -, parlamen
to sutikino.Bet parlamentas ne
sutiko pripažinti Rusi jai;tei-. 
sės:eksplotuoti Persijos naftos 
šaltinius, ■ . .

rv — — * . •

Teheranas, 28, XI, -
Persų dienraštis "Attaš" ■' 

tvirtina,kad gruodžio 13 dieną 
sovietų kariuomenė įsiverš Le
pers! ją, puolant Azerbeidžano,Ma- 
zaūdaran ir Korasan provincijas, 
šios žinios remiasi gen.Bakti, 
Persijos.kariuomenės: inspekto
riaus Azerbaidžane,slaptu prane
šimu vyriausybei.Persi jos vyr. 
kariuomenės taryba ilgai- pose- - 
džiovusi šiuo klausimu.. < .

• 4 • * •>’
• t ' .

Londonas,30.XI-
Siandi en. -Mr. L. C h ur c h i 11 su

kako 73 metai.Iš viso pasaulio 
plaukia sveikinimai jubiliatui.

Londonas,29.XI.-
Paštų Valdyba praneša,kad 

Kalėdų siuntiniams siųsti pasku 
tinė diena yra gruodžio 18,o ■ 
laiškams ir atvirutėms -20 gruo

Londoną s,l.XII.
Sovietų-tikslas "4 didžių

jų ’’ konferencijoje,-sako "Dai
ly Herald“ diplomatinis korės-- 
pondentaš,-yra aiškasiDarosi daų-kari uomehės vadas. Viduržemyje -gen. 
giau ir daugiau aišku,kad 'ši -lii-- Lawrence Jaynes', grąžino' į stovyklą 
nisteri ų~,sesi ja yra rusų naudą- amerikiečius kaii.us., kurie “buvo ;pesi- 
jama tam, kad .visais būdais , ban
dyti įtikinai vokiečių* naciona
listus, kad Sovietų Sąjunga yra-

Vokieti jos'gynė ja , ir kad :1Fakarų vals
tybes yra' Vokiečių.priešai,Ši rusų 
linija nieko nestebina i ji • yra papras
tas .senos Sovietų minties,tamprios ■■ 
sąjungos.su Vokietija prieš Vakarus, 
isvystymas.Tai yra. vienas- variantų,■■ 
kuris įkvėpė Rapolo sutartį 1922»m.,. 
pastangas pasidaryti draugais su Hit
leriu 1933 m., ir Sovietų-nacių sąjun
ga 1939 mota i s, ..... -- -av ' .^*^**«—**^*w • • r *. -.r/r „ . •"••K • • • J. -i- ■

New Yorkas, 30.XI. - - " '
JTO-visumos posėdyje buvo- priimt 

Palestinos padalinimas į žydų ir ara 
bų valstybes.Žydų ir Arabų valstybes 
•įsteigiamos nuo 1948 m. spalių 1 d. • * • ' tk. *
Jeruzale.1.XI.-. ’

' Ryšium su JTO nutarimu padalinti 
Palestiną, žydams džiūgaujant, pasipik- 
:tinq arabei ėmėsi, smurto prieš žydus 
Vakar Palestinoje snaiperiai nušovė 
11 žydų,apšaudydami autobusus.Damaske 
•studentų minia apmėtė akmenimis JAV 
ir Prancūzijos pasiuntinybes,nuplėš
dami’ Amerikos vėliavą.Kadangi Rusi ja 
taip pat balsavo už Palestinos pada
linimą, tai minia pasuko prie komunis
tų partijos būstinės,kur prasidėjo 
šaudymas.Tryę studentai ir 4 komunis
tai buvo nušauti.Arabų Vyr.Komitetas 
paskelbė trijų dienų streiką.

Roma.29.XI-.
Paliuosavus iš tarnybos Milano p 

•fektą Troilio,kuris buvo populiarus 
komunistų tarpe,partizanų būriai uže 
•mė Prefektūrą,miešto valdybos rūmus, 
ir paskelbė-- streiką.Sukilimas tąsėsi 
24 valandaskol atvyko iš Romus, vi
daus reikalų vice-miriisteris« o

ROma.l.LII.-

■buvo pasi
ngai, taikos 

sutartį su Italija,okupacinė kariuo
menė turėjo būti atitraukta iki
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šeftyiį-'iiarians. bus .leiČžidna vykti0 Kana don kai tik bus rastos patalpos.
' ■ IRO žinioje esąs laivas vakar■išplaukė iš Bremenhaveno su 

860 tremtinių iš Austrijos, ir US Vokietijos zonos į Venecuėlą.Išvy
kusių jų tarpe buvo 134 lietuviai. /
Stockholm.- "Catholic Herald" specialus korespondentas rašo,kad Šve
dijoje .■kiekvienas pasikalbėjimas politine tena prasideda i Kada rusai 
atąiš.iiž įerikių metų.Už dyiejų-mętų.Rytpj pg_pięt.,_Ir koks klausimas 
bebūtų-jis nėra L" ar jie ateis’,fbėt "kada"' 0/ ■' ~ , ■

k‘.i * L» '» >• .

SVEIKINIMAS KARDINOLUI-
• .D*B,Lietuvių Sąjungos suvažiavimas /lapkričio 22-23 d.d./ pasiun 

tč Kardinolui rezoliuciją,kurioje dėkojama už jo nenuilstamas pastan
gas lietuvių tautos gelbėjimo darbe ir prašoma pasirūpinti religiniais 
D. Britam jos li-ctuvių reikalais. : •.> ■

Kardinolas Griffin atsiuntė tokio turinio atsakymą!
. : ik . .. ■ .

"labai dėkoju už Jūsų laišką.Aš noriu j-us užtikrinti,kad darysiu 
viską kas yra mano galioje kad padėjus lietuviams katalikams šiame 
krašte.Jau yra ir atatinkami pasiruošimai padaryti trims ar keturiems 
kunigams čia Londone.Kitais kunigais rūpinsis 'speciali komisija,kuri 
nesenai tapo sudaryta. ~

Su laiminimais ir geriausiais linkėjimais, , .... i "■ ...- ;
Jūsų Kristuje, ’A---.---■/ u ... ■ .' ' . ... r

‘ ' (pas)- B.Cardinal Griffin ■ ■- /
?-■ i- • Westminsterio. Arkivyskupas, '' - ' . h-.

■j:-. ' ■_ . 'o . : ■' .■ . • -
, • : T • '

?Iš ^arbo Ministerijos;gautas tokio turinio atsakymas į suva
žiavimo rezoliuciją. ’■

i . •••?. ’• .••• •• ; ■ ... * ■

H-} ■' ' ■ -■ • V' ' *•

"Ponas Isaacs mane prašė pranešti,kad jis yra gavęs Jūsų;'- • ■ 
laišką iš lapkričio 23 dienos su rezoliucija,kuri buvo vienbalsiai 
D.B.Lietuvių Sąjungos delegatų priimta.Jis prašo Jums pranešti-,kad • 
bus daroma viskas,kas. galima, kad pagreitinus perkelimą ą ša, kraštą 
Europos Savanorių darbininkų /E.V.V./ artimų giminių,kurie turi tei
sę į tok\ perkėlimą pagal "Westward Hd" planą." .

Su pagarba _ ■• ■

(pa s.) Asmeninis sekr e tori us
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- Centro Valdyba nutarė nuo sekančios savaitės leisti savaitraštį 
nes dabar leidžiamas biuletenis ’’Britanijos Lietuvis” jau nebegali

/patenkinti statomų gyvenimo reikalavimų.
Redakcija maloniai kviečia visus paremti jos pastangas,siųsti 

rankraščius,foto nuotraukas,korespondencijas.Biuletenio prenumerata 
riai savaitraštį gaus iki Naujų Metų sena tvarka. ".'Ų
-Del vietos stokos šiame numeryje negalime patalpinti iš įvairių 

Konsulatų gautų informacijų apie -galimumus emigruoti į kitus krės® 
tus-oJos bus patiektos sekančios savaitės laikraštyje.

- Sąjungos Centre galina; gauti pirkti; / . , ■
Stepo Zobarskc"SAVAME KRAŠTE"'', . . 4/- ,
Antano Škėmos ’’NUODĖGULIAI IR KIBIRKŠTYS" - 3/- 
Stepo Zobarsko "BROLIŲ IEŠKOTOJA" 2/6 f..

‘ ’Vytės Nemunėlio. "MAŽOJI ABĖCĖLĖ" 3/-
E„J.Karrison "LITHUANIA’SFIGHT FOR FREEDOM" . 1/6.
Už kiekvienos knygos persiuntimą paštu 3 penai. ■ • .

Paieškojimas. - ;' - ,
ANTANĄ REMEIKį,atvykusį š.m. liepos mėn.paieško St.Gailevičius.

Žinantieji būkit malonus pranešti adresui . 
St.Goilevičiu^, . •.
c/o Mrs.N.Shaman, - 
22,St.Andrews Place, r— 
Listerhills, / • ■
Bradford, Yorks.. ■ * .

Pranešimas, 
'Kanohostorio ir apylinkės lietuviams. v v
■^ictuvis kunigas apsilankys Manchesteryje gruodžio 6-7 d.Sešta-

. j AivnįO^gruodž«6 d>/bus klausoma išpažinčių Sv.Cado bažnyčioje /St. 
■.tbuhed/Gheėthan Hill Road,Manchester,8/ 5-7 val.vak.ir sekmadienį

S^f2-'^Li'ryte = Sekmadienį 12 vai.toje pačioje bažnyčioje bus lietuvi;
■ los.pamaldose lįj ■ ’ . '

Al ĮLondėno ir apylinkės lietuviams. ...............................
k v, ,^rirodzlo"6 ir 7 d.d. Londono Lietuvių bažnyčioje bus Adventų •- 

dvasinis susitelkimas '7 vai.vakarais ir be to_ sekmadicnį/grųodž.7 e 
11 vai ryte.Gera proga atlikti religinę praktiką prieš Sv.Marijos 
Nekalto.Prasidėjimo ir ^alėdų šventes.

BRITANIJOS- L I'E T U V-I S- Nr.20
- - ’ Leidžia; ■ '

D.B.Lietuvių Sąjunga - ’
3sMarlborough Gate-Stables,

Lancaster Gate,
' London,W.2. ■ ' Tel.AMB 4788

■
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